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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจยั บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ ตลอดจนบทความปริทัศน์
ที่มีคุณภาพของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชน
กาหนดออกวารสาร ทุก 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับนี้เป็นปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง
เผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการที่มีคุณภาพของคณาจารย์นักวิชาการนักวิจัยและบุคคลทั่วไป
ตลอดจนนั กศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่ งเสริมและกระตุ้นให้ เกิดการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย สู่สาธารณชน ทางกองบรรณาธิการ มีกระบวนการจัดทา
วารสารตั้งแต่การรับบทความ ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่จะพิจารณาบทความแต่ละบทความ ซึ่งเป็นเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลัก
ของการขอรับรองมาตรฐาน สาหรับวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ได้ปรับการออกตีพิมพ์เผยแพร่
จากเดิมปีละ 2 ฉบับ เพิ่มเป็นปีละ 3 ฉบับ โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 เดื อ นพฤษภาคม – เดื อ นสิ งหาคม และฉบั บ ที่ 3 เดื อ นกั น ยายน – ธั น วาคม
เนื่องจากมีผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก ที่จะมาลงตีพิมพ์งานวิจัยเป็นจานวนมาก เพื่อให้การบริหาร
จัดการวารสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบรรณาธิการ จึงขอปรับการออกตีพิมพ์ เป็น 3 ฉบับ
ต่อปี ซึ่งได้ทาหนังสือแจ้งไปยัง ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรียบร้อยแล้ว สาหรับวารสารที่
ออกในฉบับนี้มีบทความจานวนทั้ง สิ้น 26 บทความ แยกเป็นบทความวิจัยจานวน 24 บทความ และ
บทความวิช าการ จ านวน 2 บทความ ดังปรากฏในหน้ าสารบัญ ซึ่งบทความในวารสารฉบับ นี้ มี
ลักษณะที่หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นเป้าหมาย
ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งของการจั ด ท าวารสารทางวิ ช าการ คื อ เป็ น การเปิ ด เวที ระดมความคิ ด เห็ น
ตลอดจนเป็ น เวที ให้ กับ นั ก ศึก ษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษาได้น าผลงานวิจัย ออกเผยแพร่ ซึ่งเป็ น เกณฑ์
มาตรฐานการขอสาเร็จการศึกษา กองบรรณาธิการ ยินดีที่จะรับบทความวิจัยและบทความวิชาการใน
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ไปสู่สถาบันการศึกษาและอื่นๆ ในครั้งต่อไป
กองบรรณาธิการ วารสารวิทยาลั ยนครราชสี มา ขอขอบคุณ ผู้ ที่ส่งบทความทุกท่านที่ให้
ความสนใจส่งบทความมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ และผู้บริหาร บุคลากรของวิทยาลัยนครราชสีมา ที่ให้
ความร่วมมือร่วมใจจนทาให้วารสารได้สาเร็จตามกาหนดเวลา ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา ในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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